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Číslo 4/2016

20.12.2016

Z usnesení 17. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 24.11.2016
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2017
do roku 2019, OPL/4321/2016.
2) Pronájem pozemků p.č. 468/1, část o výměře 140 m2 a p.č. 469/54, část o výměře 110 m 2 v k.ú.
Zahrádky u České Lípy, nájemce Petr Kádě, za cenu 1,- Kč/m2/rok, na dobu 5 let.
3) Finanční podporu pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 2500,-Kč.
4) Inventarizační komisi pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2016 ve složení Robert Srnka, Ing.Dana
Reháková, Iva Cedrychová, Petr Šena, Kristýna Benešová, Jakub Drábek.
5) Rozpočtové opatření 5/2016.
6) Příspěvek na chod fotbalového klubu TJ Sokol Zahrádky na rok 2017 ve výši 45 000,- Kč.
7) Vícepráce na akci "Chodník podél III/2601 Zahrádky" ve výši 95 499,10 Kč včetně DPH (od pošty
k Sokolovně)
8) Finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. ve výši 2 500,-Kč.
9) Záměr prodat pozemky nezasíťované i jako celek, s podmínkou výstavby pro bydlení (lokalita 8RD za
úřadem)
10) Ceník pronájmu Sokolovny.
2. Bere na vědomí
1) Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2015 a Zprávu z dílčí kontroly hospodaření Svazku obcí
Máchův kraj.
2) Zprávu ze zasedání finančního výboru ze dne 9.11.2016.
3. Neschvaluje:
1) Zahájení příprav stavby vodovodu a kanalizace v lokalitě "8RD za úřadem" v roce 2017.

Z usnesení 18. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 16.12.2016
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Rozpočet obce Zahrádky na rok 2017 jako schodkový s příjmy 9 616 410,-Kč a výdaji 10 610 735,- Kč.
Financování schodku bude hrazeno z přebytků minulých let.
2) Rozpočtový výhled obce Zahrádky na roky 2018 až 2020.
3) Pronájem budovy občanské vybavenosti „Motorest Na Kovárně“, č.p.117 Zahrádky, na pozemku
p.č. 375/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy a manipulační plochy s parkovištěm na přilehlých pozemcích p.č.
375/1 část o výměře 400m2, p.č. 376 o výměře 159m2 a p.č.378, část o výměře 165m2, nájemci: Romana
Čemeryšová, Zahrádky 162, IČ:01854631, na dobu od 1.1.2017 do 31.12.2021, za nájemné ve výši 17 000,Kč/měsíc, energie hradí nájemce.
4) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu číslo smlouvy vlastníka: 9941024882-0094/2014,
„Chodník podél III/2601 – Zahrádky“.
5) Prodej pozemku p.č. 180/2 o výměře 231 m2 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy Janě Semelkové za 23 100,-Kč.
6) Vyřazení projektové dokumentace nerealizovaných staveb: 0100 RD-lokalita 1-8, 0110 lokalita 1 Šestidomí I, 0120 lokalita 2 - Před nádražím, 0130 lokalita 3 - Za nádražím, 0150 lokalita 5 - Borek,
0170 lokalita 7 - Karasy a 0180 lokalita 8 - Šestidomí II, z evidence nedokončeného dlouhodobého
hmotného majetku.
2. Zastupitelstvo neschvaluje:
1) Finanční příspěvek na provoz sociální služby „Denní a pobytové sociální služby, p.o. Česká Lípa.“
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Motorest Na Kovárně
Po požáru motorestu dne 20 dubna byl celý objekt ve velmi krátké době opraven, takže mohlo být přistoupeno
k vyhlášení výběrového řízení na jeho nájemce. Tím se stala p. Romana Čemeryšová ze Zahrádek, která
předpokládá zprovoznění motorestu do konce ledna 2016.
Poděkování
Touto cestou děkujeme všem občanům, kteří po celý rok obětavě pomáhali při akcích v naší obci. Velké
poděkování patří i všem rodinám za finanční dary a zvelebení kostela sv.Barbory.
Za všechny členy kulturní komise Hemrlová Ladislava
Místní knihovna v Zahrádkách
Naše knihovna byla vyhodnocena jako nejlepší v Lib. kraji v r. 2016. S diplomem obdržela též 10 000,- Kč.
Informace
Půlnoční mše bude v sobotu 24.12.2016 od 21 hod. v kostele sv. Barbory v Zahrádkách
Tříkrálová sbírka - koledníci s doprovodem budou chodit v sobotu 7.1.2017 od 13 hod.
Uzavření Obecního úřadu Zahrádky - obecní úřad bude uzavřen ve dnech 23.12. až 31.12.2016
Dovolená praktického lékaře
Ordinace MUDr Cedrycha budou uzavřeny od úterý 27. 12. do pátku 30.12. 2016, začínají 2.1.2017.
Akutní případy v úterý a středu od 7 do 11 hod a ve čtvrtek od 14 do 17 hod. ošetří MUDr. Jiří Klement,
Dubá, tel. 487 870 386, 728 269 590. V pátek od 7 do 11 hod. MUDr. Jogendra Joghee, Dům s

pečovatelskou službou, Lada, Ústecká ulice, Česká Lípa, telefon 608 139 947
Oprava silnice Zahrádky - Sosnová
Na naši žádost o opravu silnice III. třídy od autobazaru v Zahrádkách zadem do Sosnové odpověděla
Krajská správa silnic Lib. kraje následující:
„Silnice III/2601 v úseku od křižovatky I/15 do obce Sosnová bude zařazena do plánu výsprav běžné
letní údržby na rok 2017. Práce budou provedeny metodou – výsprava výtluků asfaltovou směsí za
horka do neupravených obrazců. Celoplošná oprava výše zmíněné komunikace byla zahrnuta do
provozně výrobního plánu investic pro r. 2017. Momentálně je komunikace osazena svislým
dopravním značením upozorňujícím na nerovný povrch vozovky“.
TJ Sokol Zahrádky – sezóna 2016/2017- podzim
Od nové sezóny zavedla Fotbalová asociace ČR ( FAČR) velké změny pro profesionální i amatérské kluby.
Největšími změnami jsou zvýšené náklady na činnost – tabulkové ceny za přestupy hráčů a odměny rozhodčím.
Pro nás byly změny také těžké, ale podařilo se nám s nimi vypořádat, hlavně díky novým hráčům, vedení klubu
a obecnímu úřadu. Na hřišti se nám vedlo celkem dobře, z patnácti týmů jsme zakončili podzimní část soutěže
na třetím místě. Chtěl bych poděkovat všem hráčům a lidem, kteří se o zahrádecký fotbal starají, za podporu,
dobrý výkon na hřišti a pěkné umístění v tabulce.
Veden í TJ Sokol Zahrádky: Waxmandski Anton – předseda klubu, Rous Jaroslav - vedoucí , členové výboru :
Chvojka Martin, Wencelius Lukáš, Schoedlbauer Ladislav- trenér, Ing. Michaela Brožová – účetní a sekretářka
Tabulka po podzimní části

1. Pertoltice- 42 b.
2. Polevsko – 30 b.

5. Cvikov B – 26 b.
6. Brniště – 24 b.

3. Zahrádky – 28 b.
4. N. Oldřichov - 26
b.

7. Mimoň – 24 b.
8. Lindava – 23 b.

9. Kunratice – 23 b.
10. Loko Č. Lípa – 19
b.
11. V. Valtinov – 15 b.
12. Noviny – 11 b.

13. Tuhaň – 9 b.
14. Okna – 8 b.
15. H. Libchava – 7 b.
A. Waxmandski

Zastupitelé i zaměstnanci ob. úřadu přejí všem občanům do r. 2017 hodně zdraví, spokojenosti a
splnění jejich přání
Vývoz popelnic: prosinec 2016 – duben 2017
Směsný odpad
Kontejner Šváby
středa
21.12.2016
středa
4.1.2017
středa
4. 1.2017
středa
1.2.2017

úterý
úterý

Plasty
20.12.2016
3.1.2017
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středa
středa
středa

18.1.2017
1.2.2017
15.2.2017

středa
středa

1.3.2017
12.4.2017

úterý
úterý
úterý

17.1.2017
31.1.2017
14.2.2017

Zahrádecké listy, občasník, neprodejné, registrováno na MK ČR, E 16481, 300 výtisků, vydavatel Obec
Zahrádky, Zahrádky 108, tel. 487 877 454, referentka a účetní, infocentrum i knihovna 739 064 986,
email: starosta@zahradkycl.cz, www.zahradkycl.cz, IČO 261 092, číslo účtu: 5422-421/0100.
Toto číslo připravili: Chvojka Ladislav, Cedrych Petr, Vach Václav

